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، بـه کشـف   ردهل کـ یـ تحل»یشاهنامه فردوسـ «و »اوستا«در دو متن را ن مفهوم یا
يهـا يها و جداسـاز یکین نزدیهمچنآن بپردازد ویو چگونگیستیت و چیماه

ـ نماین دو کتاب بررسیرا در ايدیکلیاسیدار سین پدیا دوبـاره از  یخوانشـ د.ی
ـ تواند زوایميرانشهریشه این اندیادین دو منبع بنیمفهوم در ان یا از يگـر یديای

ح فـرّه در اوسـتا   یدن به مفهوم، ابتدا به توضـ یرسيبراکند.ییمفهوم فره را بازنما
ف و یو سپس به توصـ ییدر خرد مزدايرانشهریایتین منبع هویتریاصلعنوانبه
از پـس يرانشهریایمتن اصلعنوانبهیفردوسن و تداوم آن از زبان شاهنامه ییتب

م فرّ، در شاهنامه تحـت  ین است که نشان دهین ما ایادیم. هدف بنیپردازیاسالم م
موجـب  یت فردوسـ یسه با قصدیت زرتشت در مقایباشد اما قصدیماوستاریتأث

ده شـ برداشـت از مفهـوم فـرّه    موردگر در یکدیبار آنها یدر نوع تفسییهاتفاوت
ت.اس
، اوستا، شاهنامهیدارشناسی، پديزدیفره ا:يدیکلگانواژ
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مقدمه
خ یلسوف تـار یف،هگلن یخ اسالم و همچنیلسوف تاریف،ابن خلدونان به گفته یرانیا

. هسـتند خ یدولت در تارژهیوعقل، تمدن و بهسرمنشاء ظهور روح،،غربتیعقالن
ان در یان و ساسانیهخامنشیو انسانیعقالنيهال سلسلهیند با تشکاهان توانستیرانیا

يدارايرانشـهر یاينـد. الگـو  نرا خلـق ک يرانشـهر ینـام ا بـه ییباسـتان، الگـو  عهد
ـ ، جغرافین آرمـان ی، سـرزم یچون شاهنشاه آرمـان ییهاشاخص ، یخ قدسـ یا و تـار ی
یتخصصـ يهـا کیـ ک، تکنیبوروکراتي، اشه، نهادهاير و شر، فرهمندیخیدوگانگ
م طبقـات  ی، تعـادل و تنظـ  يکـار شین و دولت، نظـام خـو  یديزاد، همیاسیخرد س
گـرد  ابـان ین عناصر با حمله اقـوام ب یران باستان را رقم زد. ایبود که تمدن ایاجتماع

ـ یشـمندان ا یاما توسط خردمنـدان و اند ند،شدیده میه کشیبه حاشیگاه چـون  یران
خواجــه ، الملــکخواجــه نظــام، ی، فردوســيســهرورد، يه رازیمســکو،مقفــعابــن
ن یز در سـرزم یـ کم نیوستیو تا قرن بشدندا ین بار احیو... چندین طوسیرالدینص

فـره،  ،يرانشـهر یایاسـ یشـه س یاندي. دال مرکزاندادامه دادهش یات خویران به حیا
دارد تـداوم آن از  ین نوشـتار سـع  یکه ااستزما یا همان کاریياشه، خرنه، فرهمند

قرار دهد.يمورد واکاویدارشناسیرا با روش پدیعیتا خرد شییخرد مزدا
، ین اعتقـاد وجـود دارد کـه خداونـد بـه هسـت      یران باستان ایدر فرهنگ مردم ا

ز کـه از آن برخـوردار شـود، هـر کـار      یـ و هـرکس و هرچ دهیبخشنام فرّ بهییروین
و محسـوس  شـده شـناخته جـا  در همهدهد. فرّ یآن فرّ انجام مياریرا به يسودمند

ـ افه و سخن و نگاه و بـرز و  یاز کارها و چهره و قواست، رو و یـ ال و قـدرت و ن ی
بـدون  منـدان  فرّهاست که لیدلن ی. به همبردیپآنوجود ه بتوان یممند، فرّهییبایز

یهـر کسـ  يرانشـهر یشه ایدر اندینوعشوند. بهیشناخته من،یشیپییو آشنایآگاه
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د و کنـ خـود عمـل   يو اقتصـاد یاسـ یو سیاجتمـاع فـه  یاگر به وظيادر هر طبقه
را خـود  يهـا ژهیو اگـر همچنـان کـارو   ستافرّه يدارات او روزافزون شود، یموفق

اسـت  یسين دال مرکزیت خواهد کرد. همچنیحمااز اوزرتشت يخداانجام دهد،
پادشـاه  نکـه بـه   یابـر  عـالوه رایـ ز؛شه فرّ داردیبا اندیعیران باستان ارتباط وسیدر ا

ـ از اي، شاه با برخـوردار دهدیت میمشروع اسـت کـه دشـمن را    ین موهبـت الهـ  ی
ش یو افـزا یبـه آبـادان  کند؛ و کشـور را رو یمییدهد؛ بر مردم فرمانروایشکست م

ـ فـرّ اهم ،يرانشهریدر سنت الیدلن یبرد. به همیت میجمع ـ دارد، زیت کـانون ی را ی
است.یونانیو یاسالميهاشهیاز انديرانشهریشه ایز اندیوجه تما

مفهوم فرّ کـه در طـول   بهتر ل یتحلوهیتجزمنظور با توجه به آنچه گفته شد و به
و تداوم داشته است، به موارد و شواهد و آثـار آن در  شده د یران بارها بازتولیخ ایتار

و یران در متون باسـتان یایاسیشه سیکه از منابع اندیکتاب اوستا و شاهنامه فردوس
ـ ادب ت یــفیت و کیــند و از نظــر کمهســتمانــده از دوران کهـن  يجــابــهیات فارســی

م.یکنیرجوع م،ن واژه هستندیاين منابع کاربردیتربزرگ
از کیـ هروله فرّ پرداخته شـده  ئبه مسیگوناگونيایدر منابع مختلف و از زوا

ـ از اینیهـا خـوانش نـو   ن نگرشیا ـ ارايرانشـهر یدر متـون ا را ن واژه مصـطلح  ی ه ئ
ـ متفاوت از این و قرائتینویم خوانشین مقاله ما تالش داریاند. در اکرده ن مفهـوم  ی

و الزامـات  یو چارچوب مفهـوم ياسهیبا روش مقايرانشهریدر سنت ارا پرکاربرد 
ان و یکتاب مقـدس زرتشـت  ،اوستاکه ضمن مطالعهیم. درحالیارائه دهیدارشناسیپد

فـرّ  جا کلمهچیدو کتاب ههرکه شود یان، معلوم میرانیایبزرگ ملحماسه،شاهنامه
هـا و  شـباهت ،بـر آن انـد، و عـالوه  ف نکـرده یـ د بـه تعر یصراحت مقبهعمد و بهرا 

ـ برداشـت از مفهـوم فـرّه د   مـورد گر در یکـد یر آنها از یدر نوع تفسییهاتفاوت ده ی
فـره در  یاسـ یدار سیـ سـت؟ پد یفـره چ :کـه نیعبارتند از امقاله يهاشود. پرسشیم

ـ باشـد؟ پد یچـه مـ  يرانشـهر یایاسیشه سیاند دار فـره در اوسـتا و شـاهنامه چـه     ی
دارد؟ییهاها و تفاوتشباهت

یو نظـم ذهنـ  یآرمانيالگويمعنافره به:کهنیز عبارتند از اینمقاله يهاهیفرض
و یدهـ ، کارکرد نظمیاسیدر عرصه سيرانشهریخرد ایدهاست که برآمده از سامان

اسـت کـه در   يرانشهریایاسیشه سیانديدال مرکز،کند. فرهیفا میرا ایبخشتیامن
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فرّهدارد. هرگاه در اوستا کلمهیتداومیده است و صورتشدار یاوستا و شاهنامه پد
ـ ،خواهد بـود يزدیافرّهیمعنبه،دیایخداوند است) بيسو(که از  در شـاهنامه  یول

است که خداونـد اهـدا   يافرّهيهارمجموعهیاز زیکیيزدیاست و فرّهیگونه ننیا
ت حکومت است.یکننده مشروعنیکند و تضمیم

ينظرچارچوب . 1
از یکیفره را ،يرانشهریایاسیشه سیدر مورد اندشدهانجاميهااز پژوهشياریبس

ه یـ ک از زاویـ هر،ارزشـمند يهـا ن پژوهشیاند. البته احساب آوردهبهیعناصر اصل
وجود آمـده؟  ست؟ از کجا بهینکه فره چی. ااندپرداختهموضوع ن یایبه بررسیخاص

امـد  یوست داشته اسـت؟ پ یا پیگسست ی؟ در چه متنسرچشمه گرفتهیمنابعاز چه 
دارد.یمتفاوتیمختلف معانيهایشناسست؟ در روشیآن چ

یعلميها. پژوهش1- 1
ـ از زاوها از پژوهشياریبس ـ . از منظـر ا انـد پرداختـه فـره  یبررسـ بـه  یه علمـ ی ن ی

بـه  یبخشـ تیمشروعيمربوط به دوران گذشته برايدئولوژیاینوعفره ،هاپژوهش
قات خـود عناصـر فـره را    یدر تحقيکسروو یرضاقلمثال عنوانبهاست. یحکمران

ر یـ ت زیـ است کـه رع یاند. فره مربوط به دورانقلمداد کردهیت سنتیمشروعینوع
ق قداست فره بـه  یاز طریگذراند و هرگونه اصالحیمیحاکمان مستبد زندگسلطه 

ست و مربـوط بـه گذشـته    ینیو عقالنیعلم،ک معنا فرهیشد. به یده میه کشیحاش
بشر است.یو توهمیکیزیمتاف

یسنتيها. پژوهش2-1
و ن نصـر ید حسـ یسـ ، یاردکانيداورچون یپژوهشگراننخست،کرد یروخالفبر

ران بـه مفهـوم فـره نگـاه     یـ ایات، عرفان و فلسفه بـوم یاز منظر ادبینانیدیمیابراه
دان یـ است که عناصر جاویرانیاياشهیاند،فرهپژوهشگران،ن یدگاه ایکنند. از دیم

هسـتند کـه فـره    ياز خردورزیسبکيان دارایرانیدر آن وجود دارد. ایخرد اشراق
در نیمحمـد معـ  ،مثـال عنـوان بهآن است. ی، ماندگار و تداومیاز عناصر اصلیکی
ات پـس از  یو فره را در ادبییکند تداوم خرد مزدایمیسع»یسنا و ادب فارسیمزد«
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و در قالـب مباحـث   بـوده همدالنـه  یسنتيهاپژوهشد. یم نمایران ترسیاسالم در ا
و تــداوم آن را بــا همــه عناصــر یــیخــرد مزدا،اتیــات، عرفــان و الهیــفلســفه، ادب

است را ندارند.یسيهاکیدرك تکنییند و توانایستایميانشهرریا
بـه خصـوص بـا    يسـاختار یشناسـ شات جامعهیگرای: برخيقات انتقادیتحق

و عقب مانـده  یکاذب در جوامع سنتيدئولوژید ایفره را بازتوليانتقاديکردهایرو
از روش شناسـان  ياریو بسـ یرجانیسـ يدیان، سـع یـ کاتوزيهـا داند. پـژوهش یم

ـ ید دارند که استبداد این نکته تاکیبر ايساختار اسـت کـه در آن عناصـر    یمتنـ یران
کننـد فـره را در مناسـبات    یمین گروه از متفکران سعیکند. ایدا میپرورش پیفره
جـاد  یده اسـت. فـره ا  یـ دولت گردییقرار دهند که چگونه باعث عدم پاسخگویمتن

د یدهد. دیرقابل نقد شکل میت فرهمند غیت که مشروعگرا اسکننده جامعه قداست
ران یایاز عوامل عقب ماندگیکیباشد و یر همدالنه میرون و غی، از بیعلميانتقاد
ــر فرهمنــدیمبتنــيهــاشــهیرا اند ــد. ایمــيب ــدان ــا ی ــه، مــدرن و ب ن روش ناقدان

را يرانشـهر یایاسـ یشـه س یفارغ از زمـان و مکـان اند  یستیالیسوسيهافرضشیپ
يچون فرهمندیکاذبيدئولوژیب، ایفريه حکومت براین زاویکند. از ایميواکاو
چـون  ینداران اشرافیچون زرتشت و زمید کرده است. فره مخصوص موبدانیرا تول

را از آنهـا  یاسـ یاد کشانده و امکان نظر و کـنش س یت را به انقیاست تا رعیفردوس
ند.یسلب نما

دارشناسانهیپديها. پژوهش1- 3
در یفیکیروشـ ه آن نگاشته شده استیز بر پایکه مقاله حاضر نـیدارشناسیپد

متن نشان یدارد با خوانش همدالنه و تداومیاست که سعیاسیشه سیمطالعات اند
. اندران وجود داشتهیخ ایشه در تاریهمیخیتارو ، ياسازه،یجمعينمودهاکه دهد 
عنوانبهرا يفرهمندیراحتتوان بهینهفته ميهاتیقصدق متن و فهم یتعلیبا کم

قرار داد و يدر دو متن اوستا و شاهنامه مورد واکاويرانشهریشه ایاندینمود اصل
ل کرد.یآنها را تحليهاو تفاوتهاشباهت
همسو و همدل با پژوهش هاي هانري کـربن و فـتح اهللا مجتبـایی در    مقالهن یا

.نوشته شده استیاسیشه سیاندحوزه اندیشه سیاسی
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هاي مختلف درباره فرهبندي دیدگاهتقسیم).1(جدول شماره
ل فرهیتحلیمتفکران داخلیمتفکران خارجیشناسروش

خرافات و توهمی، رضاقليکسرویلیفلسفه تحلیعلم
کاظبیاستبداد و آگاهانی، کاتوزیرجانیسیستیفلسفه مارکسيانتقاد
ينور خداوندینصر، اردکانیاتیو ادبینیدرون دیسنت

رانیایاسیتداوم ناخودآگاه سجتباییکربن، ميافلسفه قارهدارشناسانهیپد

يرانشهریايو کاربست آن در فرهمندیدارشناسیروش پد. 2

ست؟یچیدارشناسیروش پد.2- 1
يهـا بـرا  ن روشیتـر قیـ حـال عم نین و درعـ یتریفیاز کیکییدارشناسیروش پد

و قصـد  شتهدایفلسفياهیکه روحیپژوهشگرانيبرابوده ویاسیشه سیل اندیتحل
یروشـ ،کننـد یسـنت را بـازخوان  ،مـدرن و پسـامدرن  يهـا فرضشیدارند بدون پ

د دارد کـه  یتأکت غرب یبر نقد عقالنيحدبهیدارشناسید. پدیآیحساب ممناسب به
و ی، فالسـفه اخالقـ  گذاري محلـی سیاستطلب، گرا، صلحستیزطیمحيهاشیگرا

در مقاله آورند. یحساب مبهيو خودیدرونيکردین روش را رویا،یعارفان مذهب
قـرار  یرا مـورد بررسـ  یو ذهنـ ی، باسـتان یسنتیمفهومنکه یز با توجه به ایحاضر ن

،فـرض شیبـدون پـ  یتفهميآن و واکاویشناخت متنيبرایدارشناسیپد،میدهیم
.و مناسب استيکاربردیروش

ادمونـد  توسـط  1940و 1930يهادر دههیلحاظ متندر ابتدا بهیدارشناسیپد
شــکل گرفــت. هوســرل بــه نقــد یاز عقــل غربــیســرخوردگيدر فضــاهوســرل

ـ    دکـارت ته که توسط یمدرنيمحورسوژه ه و معتقـد اسـت  آغـاز شـده بـود، پرداخت
،بـود یمناسـب ار ینقطه بسیعبور از سنت متصلب قرون وسطيت دکارت برایشکاک

نکه یايجا). دکارت به78: 1381را شکل داد (هوسرل،یتوهمییخطا،اما در ادامه
شـه  یشـم پـس اند  یاندید: مـن مـ  یـ ست بگویبایشم پس هستم، میاندید: من میبگو

اما آنها نتوانسـتند  ،ز مطرح شده بودیده استعال توسط دکارت و هگل نیوجود دارد. ا
ت یـ م شـدن عقالن یبا تسـل که خارج شوند. هوسرل نشان داد یک فکر غربیزیاز متاف

جنـگ،  يایبال،یو انسانیعیکردن جهان طبیاضیت ریهمراه قصدبه،علمدر مقابل
طرف نبودند، یبیتیعقالن،تهی. علم و مدرنافتندیش یافزای، خشونت و ناآراميماریب

همراهنحو نابرابر را ش لذت بهینه کردن سود و افزایشیت بیقصد،دبلکه در ذات خو
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پرداخـت و تمـام   یک به نقد عقـل مـدرن و علمـ   یآکادمییداشتند. هوسرل در فضا
،فلسـفه يو باز کردن جـا يفناورق کردن علم و ین بود که با اپوخه و تعلیتالشش ا

).169: 1384ان،یدی(رشت غرب را نشان دهدیبحران در عقالن
یاسـ یمتفـاوت س يهـا شیگرارغم بههوسرل را شاگردش یعلمیدارشناسیپد

ک بود که یکاتولياروستازادهدگریهاد. یوجودشناسانه به آن بخشیادامه داد و وجه
د تمدن مدرن به آلمـان بـود. او اعتقـاد    یجديهاصنعتو يفناورمخالف گسترش 

مبـارزه بـا   يکـه خـود ادعـا   یدرحـال ته خداوند را نابود کرده اسـت و  یمدرن،داشت
ـ دارد، روک و سنت رایزیمتاف ـ تـه و عقالن یدارد. مدرنیانتیـ و دیکیزیمتـاف ياهی ت ی
بـاوجود تابنـد و  یهستند، که پرسـش از خـود را برنمـ   یکیزیوجه متافيدارایعلم

خانمان یبشر و بیرانیتداوم ويدر تالش برا،که دارنديادیار زیبسيهايناکارآمد
بـه  یدلبسـتگ گونـه چیه،سوژه از ابژهییبا توجه به جدای. علم غربهستندکردن او 

يتوانـد بـرا  یکند که مـ یمگمان،عت ندارد و با خدا دانستن عقل خودیانسان و طب
ف و گرفتـار در  یضـع يد: انسان موجـود یگویدگر میسد. هایبرنامه بنویتمام هست
). 193: 1386دگر،یاست (هایتر، هستاز همه مهمخ و یچون زبان، تارییساختارها

عـت  یبه طباوياز سویاست و هر کنشیشده در هستپرتاب»نیدازا«همان ،انسان
. تمـام درختـان،   شـود ده گرفتـه  ید نادیاست، که نباییهاواکنشيو خود انسان دارا

حـق  ین، آسـمان و تمـام هسـت   یشعور هستند و زميدارایاء و موجودات هستیاش
نگهبـان و شـبان   ،و عشـق ید کند که با همدلیتولید دانشیستن دارند و انسان بایز

).647: 1385،ي(جمادباشدیهست
، یبـا موضـوعات مـذهب   يادیزی، همدلیاسیل سیدر تحلیدارشناسیروش پد

دغدغـه وجـود و حضـور خداونـد را دارد و بـا      ،ن روشیعارفانه و شاعرانه دارد. ا
یاسیشمندان سیاندآن دسته از يکند. برایبرخورد ميانتقاديمنظرسم از یسکوالر

عقل رانگریويامدهایپبوده و قصد دارندیو پساصنعتیدنبال نقد غرب صنعتکه به
ن روش کاربرد دارد.یبه چالش بکشند، ايفناوررا در بعد یغرب

احمـد  چـون  یران توسـط متفکـران و پژوهشـگران   یـ در ایدارشناسیروش پد
. ه اسـت کار گرفته شدبهانیدیم رشیعبدالکرو،یاردکانيداور، کربنيهانر، دیردف
ط یو شـرا یکرد همدالنه به سنت، تقدم دادن هسـت یبا توجه به رویشناسن روشیا
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ـ قلمـداد کـردن رو  یکیزینسبت به سوژه، متـاف يوجود ،یعـ یو طبیانسـان يدادهای
طـه  ید. در حیـ آیحسـاب مـ  بـه يرانشـهر یایاسیشه سیفهم انديمناسب برایروش

ـ ار استفاده شـده اسـت. در ا  یبسیدارشناسیات از پدیات، فلسفه، عرفان و الهیادب ن ی
در دو مـتن اوسـتا و   يفرهمنـد یاسـ یشـه س یل اندیتحلين روش برایاز از ینمقاله 

شده است.شاهنامه استفاده 
يرانشـهر یعهد باستان و شاهنامه مـرتبط بـا خـرد ا   ییاوستا مرتبط با خرد مزدا

ن ی. بنـابرا هسـتند در مـورد فـره   ینیادیبنيهاگزارهيهر دو دارا،عهد پس از اسالم
یهمدالنه، نگرشـ يکردیفرض، با روشیم با تمرکز بر مفهوم فره، بدون پیقصد دار

مـورد فـره را   ن دو مـتن در  یـ ت ایم تـا قصـد  یمندانه به فره داشته باشـ و هستیکل
م.یکنيواکاو

يرانشهریاییدر خرد مزدایدارشناسیکاربست پد.2-2
ـ ی؛دشـو یف میاست که نمونه اعال و الگو تعرییرویفره همان ن ت یـ همـان ذهن یعن

ا یـ د. فره همان اشـه  نکنیدهرا براساس آن سامانيان که قرار است جهان مادیرانیا
در ییزمایا کاریيآن فرهمندیاسیربست ساست که کاییا نظم مزدایمند جهان اشه
اسـت کـه هـر    یمـنظم و اخالقـ  ياجاد جامعهین زرتشت ای. هدف داستشاهنشاه 

بر نظام ی، مشخص و مبتنینظم آرمانگونهنیا. قرار داشته باشدخود يدر جايزیچ
يااسـت کـه گونـه   یلت و اخـالق آرمـان  یهمـان فضـ  ،ند. اشـه یگو»اشه«را یکاست

یکـ یراه «).2بنـد :47هات سنه،ی» (مزدا پدر اشه است«د. شویف میتعريفرهمند
). 11: بنـد 71هـات سـنه، ی» (راهه استیها بگر راهیاست و آن راه اشه است، همه د

یرنـد و سـع  یگیاست که در آن مردم از امشاسبندان الگو مـ ياجامعه،جامعه اشون
عنـوان شـده   یـی ک مزدایزیکه در متافم کنند یتنظياگونهف خود را بهیکنند وظایم

باشـد.  یخـود مـ  يز در جایهر چيمعنادشده بهیا عدالت قینظم یعنی،است. اشون
» آموزم کـه خواسـتار اشـه باشـند    یتا بدان هنگام که توش و توان دارم مردمان را م«
یاز آن کسيهروزباست. يه بهروزیو مایکین نیاشه بهتر«).4بند:28هاتسنا،ی(

ـ ). ا133(گاهان:» ن اشه باشدیکردار و خواستار بهتراست که درست یتـ ین اشـه کل ی
ي، الگوهـا ی، جامعـه آرمـان  یدارد. شـاه آرمـان  یفراوانـ یاسـ یسيامدهایپاست که 
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د.نیآیشمار ملت اشه بهیج اخالق و فضیاز نتایفرهمند و کاست طبقات
ان نسبت بـه هـدف و   یرانیا«سد: ینویم»رانیا«نام در کتاب خود بهلبریدونالد و

ـ یت و هـدف ا یـ غا،تـوان گفـت  یمیطورکلاند. بههم نظر داشتهیزندگيمعنا یران
د و باعث شـده  یآین زرتشت میديهاک است که از آموزهیشه، گفتار و کردار نیاند

جهـان را  یبزرگ فلسـف يهانیاز دياگونه،یفلسفه زندگيزیرآنها در طرحاست 
ک یشه نیاند«.دو)ومقدمه: چهل(اوستا،» کننديگذارهیان دروغ پایو زیبه نفع راست

دن و گفـتن و کـردن   یشیم. از آنچه در پهنه اندیستایک را میک و کردار نیو گفتار ن
شـه بـد و   یرم. مـن همـه اند  یپذیک را میک و کردار نیک و گفتار نیشه نیاست، اند

ش یش خـو یایـ ش و نیامشاسبندان، من ستايگذارم. ایگفتار بد و کردار بد را فرو م
» آورمیشـما فـراز مـ   يسـو ش بـه یشه، با گفتار، با کردار، با تن و جان خویرا با اند

ــا اند«).92(گاهــان: ک یــشــه و گفتــار و کــردار نیمزدااهــوره را در پرتــو اشــه و ب
بـه  شه و گفتار و کـردار، ینان راست که با اندیا). «8بند:45هات سنه،ی» (شناسمیم

ش یایـ شـگرانه او را ن یک و ستایـ و بـا کـار ن  یمزدا بکوشند و به آزادکـام يخشنود
).2: بند52هات سنه،ی» (بگزارند

؛اسـت یبـه عهـد و راسـت   يزرتشـت در اوسـتا وفـا   یام اخالقـ ین پیتریاصل
يسـمت انحطـاط و نـابود   بـه ،شکن و دروغگو باشدمانیکه پياکه جامعهينحوبه

ار مهر دروج باشـد، مهـر   یا شهریا شهربان یا دهخدا یاگر خانه خدا «کند. یحرکت م
ن آزرده، خانه و ده و شهر و کشـور و بزرگـان خـانواده و سـران روسـتا و      یخشمگ

). در 18کـرده پـنجم، بنـد   شـت، ی(مهر» اران کشور را تباه کندیسروران شهر و شهر
لحـاظ امشاسـبندان بـا کمـک     کان است و به همهیخ با نیتاريانتهایشه زرتشتیاند

ان یـ گانه اسـت و جر ماند همان سهیمیخ باقیشوند. آنچه در تاریروز میاهورامزدا پ
ک و نـابود کـردن جامعـه اشـون را نـدارد. در      یـ ستادن در برابر جبهه نیاییشر توانا

سـت  ینیدر همه جهان کسـ «شم: یاندین میش چنیدر نهاد خو«ها آمده است: شتی
ست ینیکند. در همه جهان کسیشی، بداندينویمهر میشیاندکیچند نکه بتواند هم

سـت  ینیکند. در همه جهان کسيگفتارد، بينویمهر ميگفتارکیکه بتوان همچند ن
).379ها: شتی(اوستا،» کندي، بدکردارينویمهر ميکردارکیکه بتواند همچند ن

جاد شده اسـت.  یباستان اران یاست که در ايرانشهریاینیباز جهانیبخش،فره
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به تمدن يالهیو قبيبدویزندگلیبدش با توجه به تیشه خویان باستان در اندیرانیا
جاد یاو ، يشدند که در آن دانش، علم، نهادسازیدستگاه معرفتيداراینیکجانشیو 

یقـدرت شاهنشـاه  ،یدارشناسـ ی. از منظـر پد نـد گر قـرار گرفت یکـد یکنار در تمدن 
ر همدالنـه و متعـادل از   یشـه در تفسـ  یآنها بـود کـه ر  یاسیشه سیدر اند،يرانشهریا

و ییو اعتقاد به عالم ماورایقدم دانستن هستمان با یرانیرامون آنها داشت. ایط پیمح
یـی و خردگرایعقالنـ یر و شر توانستند مبـان یان جبهه خیشکاف موجود نیچنهم
يسـاز به دولتن امر یابند که ایبرا ش در آن ینش و نقش خویخ آفریر تاریتفسيبرا

اسـت. نمـودار   يرانشـهر یاسـت ا یشه در سین اندیايدال مرکزيزدید. فره اشختم 
ـ ی،ییرا با توجه به تداوم امشاسبندان و خرد مزدايرانشهریشه ایاندیکل سـبک  یعن

م کرد.یر ترسیصورت زتوان بهیم،یرانیایزندگ
اوستاره کمال در یدا).1(شماره نمودار

ل دوستخواه (مقدمه اوستا: چهل)یجلمنبع: 
کـو  ینياریمـردم از شـهر  يبرخوردار،زرتشتیشگیهمياز آرزوها و دعاهایکی

د اهـورامزدا باشـد. جامعـه اشـون و همـه مناسـبات       ییأفره و مورد تياست که دارا
ـ    یبه شهريشکاریخو مـنظم  یزرتشـت یار وابسته اسـت. امشاسـبندان در سـازه ذهن

اهورامزدا
اندیشه، گفتار و 

کردار نیک

دانش
اشه وهیشت

جاودانگی
امره تات

عشق 
وهومن

ایمان
سپنته آرمیتی

کمال
هوروتات

خدمتگزاري
خشتره ویریه



18

 س
وم

 عل
مه

شنا
ژوه

پ
ی

یاس


ال 
س

هم
د


اره

شم
رم

چها


یز 
پای

13
94

يهـا دهیق بر پدیتطبيکه برایزمان،اشهیعنی،یهانیاز نظم کيشوند و الگوبرداریم
ار یگردد. شـهر یا خورنه متبلور میدر قالب فره ،شودیمیاتیعملیاسیو سیاجتماع

ور اسـت کـه مسـئول    یا تداوم امشاسبند شهریاز نظم امشاسبندان يهمان پرتو،کین
ـ ا«روندان است. در گاهـان آمـده اسـت:    شهيت و صلح براینظم، امنيبرقرار دون ی

ور یرا. بهمن و شـهر یکین امشاسبند، آن سراسر نیباتریم، آن زیستایبهشت را میارد
). 5: بند5هات،3-8سنه ی» (میستایک را میک و سپندارمذ نیک و پاداش نین نیو د

).1بند: 6هات،3-8سنه ی» (میستایکنش را مخوشکیاران نیامشاسبندان و شهر
ـ اشـون  يابـه جامعـه  یدهـ شکل،يرانشهریایاسیشه سیت اندیغا ا مـنظم و  ی

ـ ی،یآرمانیمند است که در آن انسانلتیفض کـه دسـتورات زرتشـت را    یشـاه یعن
ـ  یکـدام «ها آمده است: شتیشود. در یحاکم م،قبول دارد کـه خـود   نآین کـس را ب

ـ یبا و ارتشتاران بسیزییرومند با افزارهاینياریگمان برده باشد شهر دارم؟ یار ارزان
ـ توانا که همه سرکشان را سـر بکو ییفرمانرواياریشهر روزمنـد  یر پیـ ار دلید. شـهر ب

درنـگ روا گـردد؛   یکه گناهکار را فرمان پادافره دهد و فرمان او بـ يریناپذشکست
). فـره  380هـا:  شـت ین فرمان آن پادافره را بدهـد (اوسـتا،  یهمان دم که او خشماگ

ران را از دشمن نجات دهد و یتواند ایت اهورامزدا است که میاز عناياگونه،یانیک
فـر  «د. یـ ران را سـرکوب نما یـ دشـمن ا يهـا نیسرزم،زرتشتيبا خواست و آرزو

توانـد همـه   یدر اوست که میانیزرتشت اشون، چندان فر کياز آن اوست. ایانیک
ران سرگشـته  یـ د. پس آنگاه در آنجـا ان ران را برکند و در خود فرو بریانيهانیسرزم

ـ پنـاه ت یانین فر کینچنیابند. ای، سرما و گرما را دری، تشنگیشوند و گرسنگ يهـا رهی
(اوستا،» استین مزداپرستیمردان و درسان اشونياریگانه و و جانوران پنجیرانیا
).499ها:شتی

دار فرّ در اوستایپد. 3
ن ینـازل شـده اسـت، نخسـت    یبر قلب زرتشت نبـ ان که یکتاب مقدس زرتشت،اوستا

ن یبنـابرا .ان آمـده اسـت  یاز فرّ سخن به مدر آن است که يرانشهریکتاب در سنت ا
ان ین اصـطالح از کتـاب مقـدس زرتشـت    یـ ح ایازمند شرح و توضین مفهوم نین اییتب
ز عامـل و  یـ و نیـی و چرایفـرّ، چگـونگ  یستیت، چید ماهیباین بررسیا؛باشدیم
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ن ید روشن شود که فرّ چگونه تکـو یبا،دکنفاعل و مفعول فرّ را مشخص کارگزار و
ن اسـت  یت مهم ایکند. درنهایماعطایبه چه کسانآن را ست و یخالق فرّ ک،ابدییم

.دارددارنده آن يبراییبردهاکارفرّ چه که

مفهوم فرّومعنا.3- 1
یو دومیهخامنشیبه لهجه فارسیکه اولهستندیا فرّه دو لغت مصطلح فارسیفرّ 

ـ نزدییبه لهجه اوستا فـرّ  در اوسـتا واژه  ). 312-313: 1356(پـورداوود،  اسـت کی
و » افتنیـ در» «دست آوردنبه«یمعنبهvarشهیرزا"xvarane"و"xvaranah"صورتبه
وارد شده است.» خوردن«

خالصه و زبـده آتـش اسـت    یمعناوستا بهدر خورنگههمعتقد است،داوودپور
در کتـاب  .)1:510، ج 1377ا فرّ است (پورداوود، ین واژه خرّه یایکه معادل فارس

ـ آمده است که فرّ، فـرّه، خـره   »بابکانریکارنامه اردش« ا خوارنـه شـکوه و اقبـال و    ی
ن یـ ز ایـ ) که بـه دارنـده خـود ن   75: 1369ر بابکان، ی(اردشستایدرخشش و بزرگ

ر بابکـان  یتراز با کارنامه اردشـ همیز معانینتیصادق هداکند.یعطا مرا اهایژگیو
ـ بـه ییدگاه او واژه فـر در زبـان اوسـتا   یـ دهد، از دیارائه م ن و شـوکت و  أشـ یمعن

).68: 1342ت، یرود (صادق هدایمکارعظمت و شکوه بهيمعنابه
يمعنـا دو مفهوم عام و خاص اسـت. ين واژه دارایاد توجه داشت که یالبته با

فرّ ن صورت کهیه ا، بها به آن اشاره شده استشتر فرهنگیهمان است که در ب،عام
اسـت. آمدهاقت ی، قدرت و ليشکوه، جالل، عظمت، بزرگوار،شأن، شوکتیمعنبه

، یسـ یر شده است (نفیتعبزینبه نور و پرتو چراغ و پرتو آتشن اصطالحیان یهمچن
دارد و از یبخشـ اتیـ جنبـه ح ،ست که آتـش آن ار ین تفسی. علت اواژه فرّ)، 2535

کـار  ، بـه ییتنهـا بـه ینشانه نور است. فرّ در منابع کهن پارس،یدر منابع باستانیطرف
يرفتـه و بـرا  یرا به خـود پذ ین واژه جنبه صفت و موصوفیبلکه ا،برده نشده است

ـ بـرده شـده اسـت. ا   کـار هخود فرّ بیا حتیوصف افراد و اشخاص و  و تن صـف ی
ار، فـرّ  گـ زیروز، فرّ زبردست، فرّ چاالك، فـرّ پره یپ، فرّیانیکدر قالب فرّهاموصوف

یشود. نکته مهمـ یمیین متون بازنمایاب و.... بارها در ایرید، فرّ دیخردمند، فرّ سع
واژه مقـدس از يدر اوسـتا کهیهنگامن است که یااندکردهاز آن غفلت ياریکه بس
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تواننـد از آن  یبلکه همگان م،ستیافراد خاص نیژگیون یا،دیآیان میمفرّ سخن به
یدهد، هر آدمیمشت، اهورامزدا به زرتشت هشداریادیمثالً در زامبرخوردار باشند.

گر، فرّ، یبش شود؛ به سخن دینصيروزیو پيفر(خورنه) باشد تا بهروزياید جویبا
تواننـد از آن برخـوردار شـوند   یمـ همـه کسـان  سـت و یخاص افـراد مخصـوص ن  

اند و چون فر آنان را ترك کنـد،  فرّهيان دارایآدمن همهی). بنابرا3: 1383(سودآور، 
ـ ). الزم به ذکر اسـت کـه از د  72: 1380(آموزگار، تابدیمياز آنها رویبختکین د ی

ییو برپـا )1(انتیدار شـدن سوشـ  یـ ان اسـت و تـا پد  یـ رانیشه از آن ایفرّه هم«اوستا 
). 386-387: 1388(اوســتا، »ان برنخواهــد تافــتیــرانیران و ایــاز ايز، رویرســتاخ

گـاه  چیان هـ یرانیران و ایاز اين برتریذاتاً فرهمند و برخوردار از فرّ است و ایرانیا
ده است.یان گردانیرانیرا اهورامزدا آن را مخصوص ایست. زینیجداشدن

اسـت  یا مـوهبت یـ رود) فـروغ  یکار مز بهین»خورنه«عبارت با فرّ (که در اوستا 
شـود. در  یش مـ یو آسـا يبرازنـده سـاالر  ،که هرکس از آن برخوردار شـود يزدیا

دن بـه  یفرّ به برکت، اقبال و خواسـته مربـوط اسـت و درواقـع رسـ     ییات اوستایادب
د. یـ آیدست مهبيشکاریبرکت، اقبال و خواسته به داشتن فرّ است، اما فرّ بر اثر خو

ش و یف خـو یبـه وظـا  یعنـ یورزد، يشکاریخویطبقه و هر قوم، هریکساگر هر
د و بـه سـعادت و خواسـته    شـو یف طبقه و قوم خود عمـل کنـد، فرهمنـد مـ    یوظا

ن هـر  یست، بنابراینیفه اجتماعیجدا از وظيرانشهریشه ایدر انديرسد. فرهمندیم
،دکنـ خـود عمـل   يو اقتصادیاسیو سیفه اجتماعیاگر به وظيادر هر طبقهیکس
ست.افرّه يدارا

انواع فرّ در اوستا.2-3
بلکـه فـرّ انـواع و طبقـات     ،سـت یک نوع فـرّ ن یان سخن از یدر کتاب مقدس زرتشت

د.کريبندطبقهز یتوان آنها را در سه قسم متمایجه میدر نتدارد؛یمختلف
ران یـ ایآوران حماسـ رزمیفرّهـ ان هن خوارنه)، نور ی(ارییایآرینور فرّه.1

؛مان دارندین زرتشت اییاعم از زن و مرد که به آ
زرتشـت  یشتاسب] حـام یشتاسپا [ویا وی(کَوانم خوارنه) یسلطنتینور فرّه.2
؛)یو فرّ شاهیشاهنشاه(فرّیانیاران کیو شهر
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.)13: 1384خود زرتشت (کربن، ینور فرّه.3
در از آنهـا ییهـا نمونهدر ادامه بهن سه نوع فرّ، یفهم تفاوت ايبراکه در ادامه 

اشاره شده است.اوستا 

ییایفرّ آر. 2-3- 1
بـه همـه   تنهـا اسـت کـه   يزدیايروین،ده اهورامزدا) را داردیکه صفت (آفریرانیفرّ ا

ـ انـد  که زاده شـده یانیرانیبه همه ا؛ها تعلق داردیرانیا ـ ا.ا زاده خواهنـد شـد  ی فـرّ  ن ی
ک از شـاهان  یچیهگرداند.یروز میپمنیاهران را بر یرانیرا سرکوب و ایرانیدشمنان ا

ن موفق نخواهند ین سرزمیایدر نگهبانیرانیفرّه اياریبدون ،و پهلوانان بزرگیرانیا
ونـان از فـرّه   یدر ارشـاه یخشاوجود دارد کـه  ییهاروز نخواهند شد. نقل قولیبود و پ

اسـکندر  مقابـل  جنگ انش در یسپاهاز سوموشیدارخواهد و یميارییرانیایباستان
.)1374:34،آموزگار(کندیمحافظت میرانیبا توسل به فرّه ایمقدون

یا شاهییانیا کییفرّه سلطنت. 2-3- 2
ییاند، توانـا اهورامزدا شاه شدهکه به ارادهیین فرّه در شاهان خوب و برحق، آنهایا

ـ ا.)1374:34،آموزگار(کبخت باشندیآورد تا نیوجود مک را بهینيانجام کارها ن ی
بـرخالف خواسـته   ،شـاهان و افـراد  از ین اسـت کـه بعضـ   یـ دهنـده ا نشان،نوع فر

و انحـراف و  یها تباهن حکومتیاعاقبتاما ،اهورامزدا توان کسب قدرت را دارند
است.یبدبخت

يامبریا پیيفرّ موبد. 2-3- 3
ـ انماد ارزنـده   او از يامبریـ د. فـرّ پ یـ آیشـت بـه جلـوه درمـ    تن فـرّ در وجـود زر  ی

د بـه مـاه و   یاز خورش؛دیآید میگاه اهورامزدا به خورشیان از جایپایبيهاییروشنا
شت روشن ترسد که خانه پدر و مادر زریاز ماه به ستارگان و از ستارگان به آتش م

ن فـرّ  یاوجود ل یدلخواهد کرد. بهیمن نگهبانیبرابر اهرشت را درتن فرّ زریا.است
پـس  .ن او شـوند یا مانع گسترش دیند کنشوند او را نابود یوان موفق نمیاست که د
شود تا مـادران سـه موعـود    یميانسه نگهداریکيایاو در درشت نطفهتاز مرگ زر

اورنـد یا بیـ انت را بـه دن یدرماه و سوشـ یدر و اوشـ یشت را بـاردار و اوشـ  تزر،ندهیآ
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.)1374:34،آموزگار(
يورایژگـ یک ویـ یید توجه داشت که مفهوم فـرّ در متـون اوسـتا   ین بایبنابرا

یشـکوه، جـالل و نـور الهـ    يدانش و مهارت و تجربه است و دارنـدگان فـرّه دارا  
بـا تـالش و   ،خـود یگـاه طبقـات  یتواند با توجه به جایمیکساند و هربودهیخاص

دا کند.یبه آن دست پیکوشسخت

نده فرّیبخشا.3- 3
خـود  يکه برایان پنجاه صفتیشت)، اهورامزدا در میاوستا (هرمزدنخستشت یدر 

د:یگویموز اشاره کردهیفرّ نيرویشمارد، به نیمرب
ن نـام  یتـر اهورا نام من است، مزدا نام من است، اَشَون نام من است، اَشَون«

: 1( اوسـتا، ج »نـام مـن اسـت   ن یمندترمند نام من است، فرّهمن است، فرّه
274(.

در افـراد ممتـاز و رهبـر بـه     اسـت، آنةاهورامزدا که خود دارندتوسطن موهبت یا
شود. در اوستا آمده است:یمعه گذاشتهیود

ار سـتوده زبردسـت   یم، آن فـر بسـ  ییسـتا یمـ ده رایـ رومنـد مـزدا آفر  یفر ن«
ــد ویپره ــار کارآم ــر از د زگ ــه برت ــر آفریچــاالك را ک ــگ ــت...ی »دگان اس
).9شت، فقره یادی(زم

سد:ینویمبر اوستا)19شت یشت (یادیه بر زامین پورداوود با تکیهچن
ابـد. از پرتـو   یي، به دل هر که بتابد از همگان برتريزدیاست ایفر فروغ«
رسد و برازنده تـاج و تخـت گـردد و    یبه پادشاهین فروغ است که کسیا

ن یـ اب باشد. چـون ا یروزمند و کامیهمواره پگستر و دادگر بشود وشیآسا
شـمرد کـه   يارید آن را فقط از آن شـهر یر بایاست، ناگزییخدايفر پرتو

.)309: 1356زگار و دادگر و مهربان باشد (پورداوود، یپرست و پرهزدانی
شود و اهـورامزدا  یاست که فقط توسط اهورامزدا اهدا میموهبتيزدیا نور این فرّ یبنابرا

ـ ا،ر نظر دارد و هر که را قابل بدانـد یش را زیدگان خویرو آفرین نیکمک ابه  رو را یـ ن نی
گونـه کـه   همـان د.شـو یر و راستیزنده خیتا از جانب او برانگ،سازدیموارد بر کالبدش 

ـ دارنـده ا یهمگـ هـا یرانیاان شد،یشتر بیپ هسـتند و اگـر بـه    ییاهـورامزدا یژگـ یون ی
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ت خواهد کرد.یآنها حمااز زرتشت يخدا،ندکنخود عمل يهاژهیکارو

نشانه و ظاهر فر. 3- 4
نـدارد و  یخاصـ یظاهر، نشـانه و بعـد مکـان   ،د که فرّیآیمگونه برنیاوستا امتناز 

فـرّ را  ،گر سـو ی. از داستن و آسمان در آمد و شد یان زمیوسته میپ،بسان فرشتگان
که اهـورامزدا  یاتیشتر متون و آیباهورامزدا دانست، چرا که در دهین آفرید نخستیبا

ـ از اهورامزدا طلب یز ستوده شده است و اگر کسیستوده شده، فرّ ن یکـ یا نیـ ياری
.)1384لو، لی(اسماعها بوده استز جزوِ آن خواستهیکرده باشد، فرّ ن

فرّ همواره با نور همراه بوده و به همان يرویکه ندهدیاوستا نشان میبازخوان
گونه آمده است که:نیمثال ايآمده است، برایکالبد اشخاص فرود مز دریشکل ن

د فـروغ  یکه خورشیم. هنگامیستایز اسب را میومند تیراد جاودانهیخورش«
زد یـ د بدرخشد، صـدها و هزارهـا ا  یکه خورشیفشاند و تابان شود، هنگامیب
ن فـرّ را بـر   یـ ن فرّ را فراهم آورند و فروفرستند. آنان اید و انزیبرخينویم

اَشـه  یش هسـت یش جهانِ اَشـه را، افـزا  یافزا،ده پخش کنندینِ اهوراآفریزم
وان آنچه را که در هفت کشـور اسـت، نـابود    ید، دیاید برنیرا...، اگر خورش

ابنـد و  ینیی، جاـ)ي(جهان مادـن جهان اَستومندیدر اينویزدان میکنند و ا
.)323: 1(اوستا، ج»ندینجویآرامگاه

دگان فرّ دانسته ید را آفریخورشیم، گاهیان قدیرانیشد که ایامر سبب منیهمد یشا
آن نشـانه عنـوان بـه رفت کـه  یش مین باور تا آنجا پیو مورد پرستش قرار دهند، و ا

در واقـع  یات اجتماعیدر حن نشانهیبست. وجود ایپرچمشان نقش ميقوم بر رو
فـرّ در  ییاست. بازنمایخاصیتوجه اهورامزدا به جماعت و گروه اجتماعییبازگو

جهـان انسـان   ستیدر زنیقت نمادین حقیبه ایبخشا خود، تجسمید یشکل خورش
د:یگویگونه منیاسودآورموردن یاست. در ا
ک یـ چیکار رفت، هشتر بهیتجسمِ فرّ بيکه برایهاتیالت و تشبیان تمثیاز م
شـنهاد  ین پیطور کـه الفنبـا  فتاد. همانیثر نؤد، میه فرّ به خورشیتشبزان یبه م

ییشه هنـد و اروپـا  یمشتق از ر» خورنه«یعنیو سلف آن » فرّ«کرده است، 
"splendor"کلمهیسیشه که در انگلیو همان ر» درخشش«يمعنااست، به
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» ورنـه خ«ییدا کرد و در زبان اوستاید آورد و چون آن کلمه تحول پیرا پد
کـه آن را  ییانِ اوسـتا یموبـدان و سرودسـرا  يشد برايزیتلفظ شد، دستاو

کننـد، و از  ید تلقـ یخورشیمعن، به»خور«یعنیش، ییهمچون همسنگ آوا
ت، و یـ روحانین نمـاد همگـان  یـ د شد. پس ایفرّ وابسته به خورش،آن پس
يزیـ م، چینیبیامبران و پادشاهان میح و پیکه پشت سرِ بودا و مسياشمسه

(سـودآور،  »ش حرمـت فـرّ  یافـزا يگر از برایدیکوششةندیست جز نماین
1383 :137(.
یگاهیژگین وی. ادیآیان میسخن به مکامالً ملموس یشکلبهفرّ ازیدر اوستا گاه

دشـاه  یکه جمشیهنگام،دیشود. در داستان جمشیک مرغ ظاهر میصورت بهاوقات
از او یشـکل مرغـ  فرّ در سه نوبت و در سه بخش بـه گرود،یمیو ناسپاسيبه کژ

خواهـد  یاهورامزدا از زرتشـت مـ  » شتیبهرام «). در 50: 1380(آموزگار،زدیگریم
ار بخشـد و  یدا کند، که پر آن مرغ مرغان، فرّ بسـ یگسترده دارد پيهارا که باليباز

ر یگونه تعـاب نیه ارسد کیمنظرشود. بهیهر که به دستش آرد، توانا و صاحب ارج م
فـرّ در  ییرا دارد. بازنماییاهورايروین نیبه ایبخشجنبه تجسم،که آمداز فرّ چنان

دهـد کـه هـر قـوم و     ید و آتش و پرنـدگان نشـان مـ   یاشکال مختلف نور و خورش
اند.داشتهیکیر و نیگر خياریيروین نیاز ايریتعب،يادسته

کاربرد و کارکرد فرّ.5-3
ک یـ است کـه  يزدیایا فرّ موهبتیکه خورنه میدیرسن فهم یاوستا به ایبازخوانبا

ی، صـدارت و حتـ  يسـاالر توانست بـه درجـه  یفرد در پرتو آن موهبت و فروغ، م
ن یـ د. در اکنـ گران فراهم یديرا برايش و دادگستریآسايهانهیزمسلطنت برسد و 

معتقد است:لولیاسماعراستا 
افـت  یکه قابـل در » انیاهورائ«و )2(»اَشَونان«از ياوستا، هر مرديهابنا به نوشته«
گـر  یدتوانـد از همـه  یده است که مـ یرسيادر واقع به مرحله،ن فروغ گرددیا

ده یـ نگرد)3(»آشـموغ «کـه گرفتـار   یش برجسته گردد و تا هنگـام ینوعان خوهم
.)1384لو، لی(اسماع» گر او خواهد بودياریرو ین نیباشد، ا

گر یدواسطه آن ازافت کند و بهین موهبت را دریتواند ایميپس هر مرد درستکار
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که دچار دروغ و فتنه یبه شرطیشود، منتهتر تر و موفقنوعان خود شاخصهم
کند:یان میز بینآموزگارن یمنحرف نگردد. همچنينشود و از راه درستکار

صـاحب  يجاد بخت و اقبال را بـرا یط ایاست که شرایینویمییروین،فرّه«
يزدیـ صـورت ا آورد. فـرّه بـه  یفـراهم مـ  یدنیو نادیدنیدياهایآن در دن

و بخشـش  يکه نمـاد تـوانگر  یاَشيزد بانویشود که با ایمستقل مجسم م
.)1374(آموزگار، »کندیمدایپیکیاست، ارتباط نزد

صاحب و دارنده خود يبرايبخت، اقبال، صدارت و ساالر،که فرّهنیابر عالوه
بزرگ را به يرساند تا کارهایميارین به افراد صاحب آن یآورد، همچنیبار مبه

شت ی(شتیمثال در زاميروز شوند. برایدشمنان خود پیانجام رسانند و بر تمام
) آمده است که:26، بند 19

اران و بـدک یوان مـازن یـ دو سوم ديشداد همراه بود.... ویفرّه با هوشنگ پ«
».روز شهوت را کشتیپ

شت آمده است:یگر اوستا در زامیدين در جایهمچن
وان و یـ دۀدست آورد کـه بـر همـ   ار) آن فرّه را بهی(هوشناوندیتهمورث ز«

سـال، اهـرمن را   یمـدت سـ  ان غالب شـد و بـه  یمردمان و جادوگران و پر
.)97: 1362، ی(تفضل» شکل اسب درآورده بر او سوار شدبه

بخشد تا بر دشمنان خـود  یمیستگیشایاست که به هر انسانیالهیفرّه موهبتپس 
روز شود.یپ

دار فرّ در شاهنامهیپد.4
عمـده در مـورد   آخذاز میکیدر متن شاهنامه استفاده شده است و ارهااز کلمه فرّ ب

ن اصـطالح  یـ ن مفهـوم ا یتـر عیات در وسیو کاربرد آن در ادبيزدیامفهوم فرّ و فره
در ،میر مفهوم فرّه در متن اوسـتا عمـل کـرد   یگونه که در خوانش و تفساست. همان

و شاهنامه جاودانش یشه فردوسیانددرم به خوانش مفهوم فرّه یز تالش دارینجا نیا
دارد و چـه  ییهـا یژگیوست، چه ین فرّ کیم که دهنده ایکنیو سپس بررسمیبپرداز
ه باشد.تاشدارنده آن ديممکن است برايکاربرد
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مفهوم فرّومعنا.4- 1
ح یخوانندگان خود توضـ يرا در شاهنامه برايزدیواژه و مفهوم فرّ و فرّه ایفردوس

کند که:ینقل مانیثروتموردن یکه در همياگونهبه؛و شرح نداده است
اسـتاد ابوالقاسـم   ،شـود یمعلـوم مـ  یبـزرگ ملـ  ن حماسهیضمن مطالعه ا«

»ف نکـرده اسـت  ید به تعریفرّ را عمداً و صراحتاً مقکلمهجا چیهیفردوس
.)6: 1350ان، ی(ثروت

ـ از مفهـوم فـرّه ارا  يریشاهنامه تفسـ یبررسست با یبایدن مفهوم فرّ، میفهمين برایبنابرا ه ئ
د توجه داشـت  ی. بادباشيدین اصطالح کلیفهم شاهنامه از ابرداشت ودهندهنشانم که یکن

یانبـزرگ آن را در معـ  ین مفهوم وجود ندارد و فردوسیاز اياگانهیيمعناکه در شاهنامه 
.اشاره کردر یموارد زبهتوان یمین معانیاز جمله اکار برده است که بهیمتفاوت

بخشد؛یسته آن باشد میکه شایکه اهورامزدا به کسیا موهبتیفروغ، نور ـ 
يزدیاد ازو فرّه یکه تابيچنان شاه پالوده گشت از بد

37: 1960، 1، جیفردوس

يبگشت و جهان شد پر از گفت و گويزدان ازوین گفته شد فر یچو ا
43: 1960، 1، جیفردوس

ازد به بد دست و بد نشمردینزدان بودیگهر آنک از فر
8: 1971، 4، جیفردوس

، شکوه، سنگ و هوش؛یبزرگـ 
را بکوشیبندگيشوچو خسروبا فر و هوشيچگفت آن سخنگو

43: 1960، 1، جیفردوس

ادیم یهمان بزم و رزم از تو دارو داديو فر و بلندیبزرگ
192: 1965، 3، جیفردوس

د:یگویماوشی؛ سودابه به سی، شکفتگی، شادابییبایزـ 
ستیکه بر چهر تو فرّ چهر پرستیمرا تا مراد تو چیینگو

21: 1965، 3، جیفردوس
کند:یخطاب مگونهنیاراابیران، افراسیآبرو؛ پدانش وـ 
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.)123: 1350ان، ی(ثروت»شاه با دانش و فر و آبيکه ا

انواع فرّ در شاهنامه.2-4
ـ انواع فرّ در اوستا فراتر نهاده و بـه ا از محدودهيانواع فرّه در شاهنامه پا ن مفهـوم  ی

، فـره  ي، فره موبـد يزدیفره ا، یده است و شامل فره شاهیبخشيترانشعاب گسترده
نکـه از  یآن و افـراوان بـودن  که به علت شود یمو... یرانی، فره سخن، فره ایپهلوان

م.یدهیح میبه اختصار چند مورد را توض، تنهابحث ما خارج است

یفرّه شاه. 2-4- 1
يبراشود، یاز پدر به پسر منتقل میصورت موروثههمان نژاد است که بیفره شاه

برد: یمز به ارثیپدر را نی، فرّه شاهیبر پادشاهمثال در شاهنامه، گشتاسب عالوه
.)66: 1967، 6ج،ی(فردوس»که هم فرّ او داشت و بخت پدر«

يزدیفرّه ا.2-4- 2
دهد کـه  یشود و نشان میبراساس فرمان اهورامزدا، فقط به شاهان داده ميزدیفره ا

عنـوان مثـال  بـه بخشد. یت میبه آنان مشروعست وات خدایحکومتشان مورد رضا
ـ فـره ا يخـود را دارا یه زدن بر تخت شـاه ید، به هنگام تکیجمش سـته یشاو يزدی

.)39: 1960، 1ج،ی(فردوس»منــم گــفت با فرّه«داند: یمیجهانیحکمران

يدبفرّه مو. 2-4- 3
،دهندیگسترش مپرستان را زدانین یو سرزمجنگندیمن و کشور یديراکه بیکسان
حملهدرمثالعنوانبهدارد.يو معنوینیشتر جنبه دیشوند و بیميفرّه موبديدارا

ونیچـ لشـکر خونکهیکسانشودیمگفتهیرانیارزمندگانبهتورسپاهبهمنوچهر
مانند:یمموبدانفرهباونامکینابدتازند،یبرراروم
موبدانفرهبابمانندبوم...رندیبگوخونزندیبر

121: 1960، 1ج،یفردوس

یفره پهلوان. 4- 4-2
در شاهنامه مخصوص رزمندگان و سرداران سپاه است که بـه کمـک آن   یفره پهلوان
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ن یتـر دارنـد و از معـروف  یو کشور را از گزند دشمن مصـون مـ  کرده ياریشاه را 
عنـوان مثـال  بـه ... نـام بـرد.   وسـهراب ، رسـتم ، زال، سـام تـوان از  یدارندگان آن م

ـ تخوارازفرودبجنگد،اوباتارودیمفروديسوبهویگکهیهنگام اوکـه پرسـد یم
همـان «اسـت: بـرز وفـرّ بـا پهلـوان همـان ویـ گنیاکهدهدیمپاسخيوست؟یک

ـ . )140: 1355(اعتماد مقدم، »برزوفرباستیپهلوان ـ نخسـرو یکنیهمچن يز بـرا ی
ـ یپهلوانـان خـود را ا  ،ویاکوان ددا کردن مبارز با یپ يکـه ا «کنـد ین خطـاب مـ  ینچن

.)143: 1355(اعتماد مقدم، »و جاهبا فرّپهلوانان

نده فرّیبخشا. 4- 3
ک صـفت  یـ مظـاهر گونـاگون خـود فقـط     بـا همـه  یفردوسـ فرّ در تمام شـاهنامه 

آن خداوند است که فـرّ  ندهیو بخشا» ییست خدایزیچ«نکه یر دارد و آن ایرناپذییتغ
دن سـر گـرگ، خداونـد را    یـ پس از بربهرام،نمونهعنوانبهکند. یرا به انسان عطا م

داند.یکند و فرّ و زور خود را، از او میشکر م
ن فرّ و زوریکه او داد ما را چند و گفت...یسر گرگ را راست ببر

424: 1968، 7، جیفردوس
دانند.یزدان میفرستند فرّ او را از یمدونیفريبراتورو سلمکه ياا در نامهیو 

زد او را سپردیایه فر ههمدون گردید باد آفریکه جاو
111: 1960، 1، جیفردوس
»م و زوریهیو دزدان دهد فرّیکه «د:یگوین مین بهرام گور به موبد چنیهمچن

)402: 1968، 7، جی(فردوس
آغـاز نامـه،   درفرسـتد یدون مـ ینزد فريافرستادهمنوچهر که ین هنگامیهمچن

فر است:ندهید که بخشایگویخداوند را سپاس م
ین و هم فرّهیهمش داد و هم دادرس...یفرجهاندار سپاس از

124: 1960، 1، جیفردوس
د:یگویمخوارمردمکافوراز خراب کردن دژ پسا رستم یو 

باشد از دادگریخلعتیکین زور و فرّین گفت کایتهمتن چن
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، ی(فردوسـ »يرامرا فرّ و فرهنـگ و يتو داد«د: یگویاز میروان هنگام راز و نیانوش
فـرّه را از خداونـد  ،جنگ با شاه مازندراننایز در میکاووس نیک.)187: 1970، 8ج
ـ بـه غ .)120: 1962، 2، جی(فردوسـ »یو فرّهـ يروزیـ مرا ده تو پ«خواهد: یم ر از ی
دانـد و  یت خداوند مـ یکه فرّ را نشانه عناوجود داردیفراوانيهامثال،بااليهاتیب

رد.یگیزد قرار میمورد لطف ا،ت را داشته باشدین عنایایستگیکه شایکس

نشانه و ظاهر فرّ.4- 4
نینمادجنبهوشودیمظاهردورهآنبامتناسباشکالباشاهنامهازدورههردرفرّ
مثالعنوانبهکارها.وسخنازیگاهوافهیقوچهرهازیگاهدارد.شدهییبازنماو

کند،یمیتجلشاهانگرداگردینورانياهالهصورتبهيااسطورهدورهدر
مورددراست.دهیگردانیمینورانوروشنراخوداطرافیحتکهياگونهبه
م:یخوانیميااسطورهدورانشاهانسرسلسله،ومرثیک

یسهسروزهفتهدوماهچویشاهنشهفرّزوتافتیهم
29: 1960، 1، جیفردوس

د:یگویمیفردوس،طهمورثمورددرایو
يزدیاد ازو فرّه یکه تابيچنان شاه پالوده گشت از بد

37: 1960، 1، جیفردوس
از چهـره شـخص   ياصـورت هالـه  ز فـره بـه  یـ نیخیو تـار یدر دوره پهلوانیگاه
که یهنگامعنوان مثالبه؛ستینيریشود و تنها مختص به دوران اساطیمت یؤرقابل

در یطیشـود، او را در شـرا  ید مـ یـ خسرو ناامیکيجوون از جستیزمدر تورانویگ
ند که:یبیکنار چشمه م

يت بخردید آمد و رایپديزدیاو فره ايز باال
ستیخور گاه نن چهره جز در یچنستین به جز شاه نیو ایبه دل گفت گ

206: 1965، 3، جیفردوس
رود، با آنکه یبه البرز مقبادیکافتن یيکه رستم به فرمان زال براین هنگامیهمچن

ره یار کسان او را خیان بسیقباد در میپرفروغ کده است، اما چهرهیهرگز او را ند
اوست:فرهدهندهسازد، که نشانیم
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گاههینشسته بر آن تخت بر سابه کردار تابنده ماهیجوان
انیبه رسم بزرگان کمر بر مپهلوانیده بسیرده بر کش

58: 1962، 2، جیفردوس
در شـاهنامه  یخیو دوره تـار ین پادشـاه ساسـان  یآخـر ،زدگردین فرّ و فروغ یهمچن

تابـان و  يابان در وصـف رو یده و آسکراب را روشن یکننده است که آسرهیچنان خ
د:یگویمزدگردیپرفروغ 

خورش نان خشک و نشستن گباابید گشته است زو آسیچو خورش
دید شنیابان بباین آسیاز ادیزدان ندیهرآن کس که او فرّ 

354: 1971، 9، جیفردوس
يهادورهازياریبسدراماد،شویمانینمامختلفدوراندرفرّهانواعشاهنامهدر

يهاتصفویمرئيهایژگیورّهف)یخیتاردورانویپهلوان(دورانيریاساطپسا
یعملویآزمونیفنبهشتریبودهدیمدستازراخودینیتکوتیوالبهمربوط

رافرّهصاحبفردتاندیآیمگرداشرافوانیاعازیگروهگاهکهدشویملیتبد
بهبودنژادهوجنگاوریعارفکهطهماسبپسر،زوکهبودقیطرنیاازند.یازمایب

د:یرسیشاه
داشترازیکیزدانیپاكباکهداشتبازيبدکارزراسپه

44: 1962، 2، جیفردوس
مشـخص فـرّه صـاحب تـا شـد یمبرگزاریآزموندیباشد،گفتهکهگونههمانایو

بـه بـرز یفروخسـرو یکنیبکهیآزمونمانند؛ندیبنشیشاهتختبربتواندکهشود،
ند:دبرلیاردبدربهمنیمنیاهردژبهرادوهروشدانجامکاووسیکفرمان

ستيزدیافَرّهباوبرزباکهستیکسزاواردوهرزتانیبب
)241: 1965، 3، جیفردوس
پدرینیجانشبهومشخصاوفرّهییداناآزمونقیطراززینروانیانوشپسر،هرمز

شود،مشخصفرّه،شخصکاروسخنازاستممکننیهمچنشود.یمانتخاب
انیژریشدوانیمدررایشاهتاجکهکندیمشنهادیپبهرامکهیهنگامالمثعنوانبه

در،دیبربارانیشچنگازراآناستفرهمندتروسزاوارترکسهرتادهندقرار
اوکهشدندمتوجهبهرامکالماز،دندیشنراشنهادیپنیاچونموبدانهنگامنیا
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است:فرّهصاحب
ستینابخردويکژراهازنهستیزدیافَرّهنیکابگفتند
297: 1968، 7، جیفردوس

ياوداردگذردونیفرازبفرّياوداردبرتاجکجادونیاور
298: 1968، 7، جیفردوس
نداردیخاصظاهرفرّه،شاهنامهیخیتارویپهلوانيهاهدوردرکهمینیبیمنیبنابرا

وهمت،يدالور،ییداناهمچونيآشکاريهانشانهبهمنوطفرّهداشتنعالئمو
ستانیا.شوندیمرفتهیپذشخصبودنفرهمندلیدالعنوانبهکهاستشجاعت

اروندرودازدونیفرگذشتنبهناظرانراپرتالطمحونیجازخسرویکگذشتنکه
.شمارندیماويزدیافرّهنشانوکنندیمهیتشبیالبیس

فرودیکشتبهامدینوگذشتاروندرودکزدونیفربسان
يبددستوچشمشددوراوازيزدیافرّهازويمردز

240: 1965، 3، جیفردوس

کاربرد و کارکرد فرّ.5-4
ییخداشهیک اندیشکل بهیگاهکهاست1ییخدایلطففرّ، م که یح دادیتوضشتریپ

صـورت  بـه یحتـ یهـا و گـاه  انسـان یزنـدگ يایـ دنسربستهيهادا کردن رازیدر پ
کند.یشرفت جلوه میمانع حرکت و پيوارها و مرزهایشکننده جادوها، ددرهم

ـ ااند که شاه با فرّهده بودهین عقیران بر ایشاهنامه مردم ابه گفته« ش یخـو يزدی
ییبـر جهـان فرمـانروا   ؛دهـد یمـ شکسـت ابد؛ دشمن راییمن دست میبر اهر

رد؛ و همه کارها با فـرّه  یگیجادو را ميرهاند؛ جلویميکند؛ جهان را از بدیم
را از يکند، بلکـه بـد  یتراوش نميگاه از آن بدچیرود و هیميشاه رو به بهتر

ت یـ و جمعيگردد و آبادیجهان میسازد؛ فرّ شاه سبب دگرگونیکشور دور م
د؛ و دد و دام و مـرغ از او  ینمایميدهد و با آن، لشکرش را رهبریش میرا افزا

).1- 2: 1335(اعتماد مقدم،»کنندیميفرمانبردار

1. Grace of God
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يهـا ينـوآور وهنرهـا ،یالهدییأتنیاازاستفادهبايریاساطدورانفرهمندشاهان
نینخسـت شـاه چهـار کـه ياگونـه بـه ؛آموختنـد مـردم بهرايبشرتمدنيبراالزم

ـ بـه ،دیجمشـ وطهمورث،هوشنگ،ومرث،یکیعنیيااسطوره شیخـو فـرّه ياری
مردمبهرازراعتويدامداروکردهرامرایوحشيهایرستنوواناتیحتوانستند

م:یخوانیمهوشنگدربارهمثالعنوانبه.اموزندیب
انیژگوزنوگوررینخجزانیکوجاهوفرّيزدیابدان
سودمندبدآنچهدیآورورزبهگوسپندوخروگاوکردجدا

35: 1960، 1، جیفردوس
شود که یادآور مییز هست. فردوسیندکشف و شهويرهبر و راهنما،ن فرّهیهمچن

باال، با کمک فرّ خود به دانش جـدا کـردن آهـن از سـنگ     يبر کارهاهوشنگ عالوه
کرد.ها را کوتاه شه و تبر ساخت و رنجیافت و تیدست 

شه کردیاره و تياز آهنگرشه کردیپيچو بشناخت آهنگر
بتاخترارودهاهادریايزشد چاره آب ساختن کردهیچو ا

، رنج کوتاه کردیبفرخندگو به رود آب را راه کرديبه جو
34: 1960، 1، جیفردوس

عنوان به،هستز ینیانسانيهاها و دانشیاطالعات و آگاههیزدان موجب و مایفرّ 
د:یگویاوش میسمثال

هم از راز چرخ بلند آگهمدهمزدان یاز فرّ یمن آگاه
109: 1965، 3، جیفردوس

گذرد یمد و از رودیگشایرازها را م،خسرو است و او به کمک آنیکيفرّه راهنما
که پس زد، چنانیریوان را درهم میمنان و دیبرد و قلعه اهرین میرا از بها و جادو

د:یگویاز خراب کردن دژ بهمن م
فرّ و آن دستگاهيزدیاز آن اران ز شاهیآمد به ایچو آگاه

خسرو آن فرّ و باال گرفتیکه کفرو ماند اندر شگفتیجهان
247: 1965، 3، جیفردوس

واسطهبهشاهشاهنامهدرکهاستنیافرّهکاربردوکارکردنهیزمدرترمهمهمهاز
دارد:یممستداميآبادوصلحدرراکشوروملکش،یخویزدانیرّهفَداشتن
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بودزدانیفرّاوچهربرکهبودخندانشاهازدلراجهان
گاهیپادهداویکنیکینچوشاهستیتیگآرامکهدانچنان
8،1970:143ج،یفردوس

يریگجهینت
از يرانشـهر یشـه ا یز اندیوجه تمارایز،داردیت کانونیاهمفرّ،يرانشهریدر سنت ا

اسـت  بـوده  ین کتـاب یرسد اوِستا نخستیمنظراست. بهیونانیو یاسالميهاشهیاند
شـکوه و اقبـال اسـت و    یمعنـ ف آن، فرّ بهیطبق تعروان آورده یمکه از فرّ سخن به

خوانـده  يزدیفرّه ا،ن شکوه و جالل توسط اهورامزدا به بشر اهدا شودیکه ایهنگام
ده شـده و بخـش   یاست که توسط اهورامزدا آفريزدیایشود. درواقع فره، فروغیم

داشتند، نگهبـان داد و انصـاف   یستگیز هست و آنان که شایر او نیر ضمیناپذییجدا
اهـورامزدا بـه کالبـد    يسـو رو از ین نیکردند، ایدن به آن تالش میرسيبودند و برا

و یدنیـ ديایصاحب آن در دنيبخت و اقبال را براجاد یط ایوست و شرایپیآنان م
ـ توانسـتند از ا یز مینيمردم عادید. تمام شاهان و حتکریفراهم میدنیناد رو یـ ن نی

ـ (فـرّ آر از انواع فـرّ یکیبا توجه به طبقه خود برخوردار شوند و صاحب  ، فـرّ  ییای
یفره را از اوستا گرفته است. در اوسـتا بخشـ  ی) شوند. فردوسیا فرّ سلطنتیيموبد

ن معنـا  یبه ا؛د آن اختصاص داده شده استید، آتش، نور و فوایبه خورشها شتیاز 
و ين منبـع انـرژ  یاست و اداده شدهد قرار یا پرتو وجود خداوند در خورشیکه فره 

ـ آفرن اهورهید، زمید برآیکه خورشیهنگام«ادآور اوست. ییپاک ود، آب ده پـاك شـ  ی
نش اشـه کـه   یستاده پاك شود، آفریا پاك شود، آب ایساران پاك شود، آب درچشمه

ـ اید برنینوست پاك شود. اگر خورشـ یاز آن سپندم وان آنچـه را کـه در هفـت    یـ د، دی
ابنـد و  ینیین جهـان اسـتومند جـا   یـ در اينـو یزدان میـ کشور است نـابود کننـد و ا  

).2-3بند شت:یدی(خورش» ندینجویآرامگاه
داننـد.  یمـ »رته«شه یراست که آن را همياکلمه»اشه«است. یاسیفره همان اشه س

کار برد که کارشـان پـروردن و   بهيا بشرییتوان درباره موجودات الهیاصطالح رته را م
ن تبلور اهورامزدا و نـور  یبنابرا؛ا فالن گروه و گونه استیده یمراقبت مناسب از فالن پد

س،یار داده شده است (بـو یاست که نمونه کامل آن به زرتشت و شهردات وبر موجیاله
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د اسـت. قابـل   یکأن خورنه و شاهان مورد تیخر رابطه بأمتیدر سنت زرتشت).97: 1388
یعنـ ی،يشکاریانه مفهوم خورنه با مفهوم خویمیاز متون فارسیتوجه است که در برخ

مراتـب در  دارد. سلسـله یکیرابطه نزد،جه در جامعهیو درنتیفه خود در زندگیانجام وظ
ن اسـت کـه   یت داشته است: اعتقاد بر ایزرتشت به بعد اهمش ازیپاز دوران یرانیتفکر ا

س جامعه که از مشـورت  یکل جامعه سود خواهد برد. رئ،اگر رهبر جامعه درستکار باشد
انجـام  یدرسـت هفه خود را بیجامعه وظيبود که تمام اعضان یامسئول ،مند بودمغان بهره

دار اشــه یــا پدیــاشــون ی). نمــود کامــل ســعادت و زنــدگ89: 1388س،ی(بــو» دهنــد
يرویاشـه بـه کسـ   یدرستپس به«د کند. ییأاست که مزدا آن را تياریشهريریگشکل

ن یـ ايرویـ که به نیکس،ک رهنمون او باشدیو منش نينویمياریخواهد آورد که شهر
هـات سـنه، ی». (آبـادان کنـد  ،اندرا که دروندان فرا گرفتهش یرامون خویها، جهان پدهش

کـو اسـت.   ینياریو شـهر يهمان فرهمنـد یاسیلت سینظم و فضیعنی،). اشه3بند:50
ينـو یمياریم تـا شـهر  یگـو ین میینوآيک را سرودیمزدااهوره، تو و اشه و منش نيا«
).3: بند28هات سنه،ی» (ردیگیدر من فزونیتیدار و آرمیپا

مـزدا،  يا«شـود.  یفرهمنـد مـ  ،ک انجام دهـد یکه کار نیک درصورتیار نیشهر
خواهـد  یدر پرتو اشه از آن کسین بخشش آرمانیترانیک تو شاینينویمياریشهر

ار ی). شـهر 1: بنـد 51هات سنه،ی» (آوردين کردارها را بجایشد که با شور دل بهتر
برخـوردار اسـت.   ياز فرهمنـد ،د زرتشت است و اگر کارآمد باشدییأخوب مورد ت

یکســيم و بــرایدانــیم و از آن کســیشــمریرا از آن کســياریشــهریراســتهبــ«
). 5: بنـد 35هات سنه،ی» (بهشتیکند: مزدااهوره و اردياریم که بهتر شهریخواستار

ران یایانیتا کياخ اسطورهیها آمده است که همان تارشتیک در ینمونه پادشاهان ن
ک در حفـظ  یـ د، گشتاسب و... که هریرج، جمشیومرث، منوچهر، ایاز کیعنی؛است

آمـده اسـت:   شـت یانـد. در ارت تـالش کـرده  يرانشهریقلمرو و گسترش فرهنگ ا
زرتشـت  .و استواردارنده کشور، او را بسـتود... یرانیايهانیخسرو پهلوان سرزمیک«

-477هـا: شـت ی(اوستا،» ودک، او را بستینيایتیج بر کرانه رود دایورانیاشون در ا
اران ینک روان شهریا. «استاشه يزیرهمن عذاب و نشانه بهیبدتر،). پادشاه بد476

یرگـ یبه تیین و بدگفتار و بدکردارند و از روشنایبد آنان که دروند و بدمنش و بدد
ن ی). بهتر11بند:49هات سنه،ی» (اندآنان باشندگان کنام دروجیراستهگردد. بیبازم
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؟ به یار به چه کسین شهریبهتر«.است که ظلم نکند و خودکامه نباشدیار کسیشهر
).4بند:20هات سنه،ی» (، خودکامه نباشدياریکه در شهرياشون و بهتر

ـ ی،ن مقالـه یدر خوانش جداگانه دو متن موردنظر در ا زرتشـت و  ياوسـتا یعن
ـ تعرانیميادیزيهامشاهده شد که شباهتیشاهنامه فردوس ف، کـارکرد و انـواع   ی

ز همچـون اوسـتا، فـر    یـ در شـاهنامه ن عنوان مثـال بهوجود دارد؛فرّ در هر دو کتاب 
کـار  بـه نـور و، قـدرت يشکوه، جـالل، عظمـت، بزرگـوار   ،شأن، شوکتيمعنابه
ننده فرّ خداونـد اسـت و کـاربرد آن    یآفردهنده و،ن در هر دو کتابیرود. همچنیم
کننده به صـاحب  مشکالت و کمکيها و گزندها و راهگشابیاز آسنگهدارندهز ین

اسـت  ینـوران يادر هر دو کتاب هالـه ز یناز تنگناها است. ظاهر فرّ ییرهايبراآن 
شـتر  یدر بیاما در کل نشانه و ظاهر خاصـ ،آوردیصاحب خود به ارمغان ميکه برا

یدر بعضـ یکه حتياگونهبه؛مینیبیبودن نمین نورانیر از ایمتن هر دو کتاب به غ
د بـا آزمـون شـخص    یـ سـت و با یت نیؤرقابلین هاله نورانیدر شاهنامه ا،از موارد

ف دو کتـاب از انـواع فّـره   ین تعرین بیادیک تفاوت بنیدارنده آن مشخص شود. اما 
شـکوه و جـالل) کـه توسـط اهـورامزدا اهـدا       یمعن(بهيا. در اوستا فرّهوجود دارد

ي، فرّ موبـد ییای(فرّ آردشویم میو به سه دسته تقسشدهده یناميزدیافره،شودیم
فـرّ  ،در شـاهنامه یگردد. ولیمده اهدای) و متناسب با آن به افراد برگزیا فرّ سلطنتی

، فـره  يزدی، فره ایاست (فره شاهيشتریانواع بيگرفته و دارايترانشعاب گسترده
ـ ی، فـره سـخن، فـره ا   ی، فـره پهلـوان  يموبد هـا و  رمجموعـه یاز زیکـ یو...) و یران

توانـد  ینمیاست که مخصوص پادشاهان است و هرکسيزدیاآن، فرّهيهاانشعاب
ـ ایخداوند اسـت) ب يسو(که از فرّهن اگر در اوستا کلمهیصاحب آن باشد. بنابرا د ی

از یکـ یيزدیاست و فرّهیگونه ننیدر شاهنامه ایول،خواهد بوديزدیافرّهیمعنبه
ت یکننـده مشـروع  نیکنـد و تضـم  یاست که خداوند اهدا مـ يافرّهيهارمجموعهیز

حکومت است.
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ن فره در اوستا و شاهنامهیفرق ب).2(جدول شماره 
شاهنامهاوستا هامؤلفه

شکوه، ،شأن، شوکت:دو مفهوم عام و خاصيدارافرّيمعنا. 1
يمعناهب،اقتی، قدرت و ليجالل، عظمت، بزرگوار

نور و پرتو چراغ و پرتو آتشو شده استریتعبعام
.ر شده استیتعبخاصيمعنابه

،مختلف شامل: نور و فروغیمعانيدارا
دانش و ،یو شادابییبایز،و شکوهیبزرگ

استآبرو

زدانیاهورامزدانده فرّیبخشا.2
دارنده آن يبرایول،نداردیشکل و ظاهر خاصفريهانشانه. 3

ص یتشخآورد که قابلیارمغان مبهینورانياهاله
شود.یم

یشکل و ظاهر خاصيریدر دوران اساط
ینورانيادارنده آن هالهيبرایول،ندارد

ان ینمان هالهیایآورد. اما گاهیارمغان مبه
شود.یست و با آزمون مشخص مین

يها و راهگشاگزندها و بیرساننده از آسياریکاربرد فرّ. 4
کننده به صاحب آنمشکالت و کمک

ها و گزندها و بیرساننده از آسياری
کننده به صاحب مشکالت و کمکيراهگشا

آن
، فره ي، فره موبديزدی، فره ایفره شاهیا فرّ سلطنتیي، فرّ موبدییایفرّ آرانواع فرّ.5

، فره زنان، فره یرانی، فره سخن، فره ایپهلوان
و فره فرزندانمرغیس

ن اسم یبا ایاست که گاهيزدیفرّ همان فرّه ادار فرّیپد. 6
توانند از آن یان میرانیشود و همه ایده مینام

برخوردار شوند 

از مشتقات فرّ است که یکیيزدیفرّه ا
تواند صاحب آن شود و تنها ینمیهرکس

مخصوص شاهان است.
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هاادداشتی
د شـو یاطـالق مـ  ین زرتشـت یـ دان دوکـه بـه موعـ   استدهنده نجاتیمعنانت بهی. سوش1

).285: 1339(دهخدا، 
قـت،  ی، حـق، حق ی، درسـت یراسـت یمعنبهیاست و اَشیرو اَشیپیمعن. اَشَون در اوستا به2

باشد.ین دست میاز ایب و معانی، نظم و ترتيدادگر
و دروغ گفتن است.يزیانگ، فتنهینیچسخنیمعن. آشموغ به3
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